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Kanarieøernes
Den kanariske ø La Palma
er stadig ukendt for
mange, men i år er den at
inde i rejsebureauernes
vinterprogrammer. Øen
er både smuk og eksotisk.
Af Johnni Balslev rejseliv@berlingske.dk

ran Canaria, Tenerife, Lanzarote og
Fuerteventura kender vi alle som vinterens solrejsemål i en rimelig kort
afstand fra Danmark. Kanarieøerne
er stadig danskernes foretrukne rejsemål i de kolde danske vintermåneder, og nu
er der endnu en kanarisk lillebror i klassen.
Kender du La Palma? Næh, sikkert ikke. Måske har du hørt om den, men aldrig været der.
Det bliver der snart lavet om på, for det bliver
nemlig muligt at lyve direkte til La Palma fra
både Billund og København denne vinter.
Hvad er det så for en ny kanarisk ø, der melder sig i charterprogrammet?
Tag en stor portion Madeira, en del gammeldags kolonistil, lavasorte strande, frodig
pinjeskov, imponerende vulkaner, venlig hygge, god mad, glade pangfarver og en stor skefuld Sydamerika. Rør det hele forsigtigt sammen - og voila, så har vi øen La Palma. Eller La
Isla Bonita - den smukke ø - som den med rette kaldes.
Det er egentlig underligt, at den smukke ø
ikke for alvor er havnet i charterbureauernes
vinterprogrammer før nu. Måske skyldtes det
den lille lufthavn, der nu er vokset til en nydelig én af slagsen. Måske er det fordi, øens
beboere har levet af andet end turisme.

G

Luthavnen ligger kun få kilometer fra La
Palmas største turistområde Los Cancajos og
hovedbyen Santa Cruz.
Santa Cruz er en historisk perle med en indre by, der er næsten uberørt, siden spanierne
byggede den som en vigtig mellemstation på
vejen til rigdommene i Sydamerika. Små, ine
pladser og facader med lotte træbalkoner præger den indre by. Samtidig er der et pænt udvalg af små butikker og mange glimrende spisesteder.
For enden af hovedstrøget ligger en kopi af
Columbus’ skib Santa Maria. Skibet har aldrig
været til søs, men er indrettet som søfartsmuseum. På pladsen foran er der en musikpavillon med indbygget snack-bar nedenunder.
Netop nu er man ved at lægge sidste hånd på
en ny, stor strand i selve Santa Cruz. Den bliver efter planen indviet i januar/februar 2017.

Sydamerikansk indlydelse
Når vi er ved byerne på La Palma, er det værd
at slå et slag for øens største by, Los Llanos de
Aridane. Den overrasker med sin ine gågade
med spraglede bygninger i sydamerikanske
pangfarver, der er mikset med gamle spanske
kolonibygninger.
Det sydamerikanske præg går igen på
stranden i Puerto de Tazacorte, der ligger i
kort afstand fra Los Llanos. Det er en dejlig,
stor lavastrand omgivet af imponerende, høje
klipper. Husene og de mange restauranter er

BERLINGSKE
4. SEKTION TIRSDAG 6. DECEMBER 2016

5

oversete plet

Las Palmas har en meget sydamerikansk
stemning. Den sorte lavastrand i Puerto de
Tazacorte ligger for enden af en dyb slugt,
der går direkte ind i et kæmpemæssigt
krater.

Det er egentlig
underligt, at den
smukke ø ikke for
alvor er havnet i
charterbureauernes
vinterprogrammer
før nu.
SPANIEN

La Palma

MAROKKO

Rejseinfo
Transport: Bravo Tours er det eneste bureau,
som har et charterprogram med direkte ly fra
Billund og København.
Der kan dog også lyves og sejles til La Palma
fra Tenerife, Gomera og Gran Canaria.
Om øen: La Palma er med sine 700 kvadratkilometer lidt større end Bornholm. I alt har øen
ca. 85.000 indbyggere.
De 18.000 bor i Santa Cruz og 20.000 i Los
Llanos de Aridane. Højeste punkt er Roque de
Muchachos med sine 2.426 meter inde i nationalparken Caldera de Taburiente, et krater, der
er 10 km i diameter.
La Palmas fundament beinder sig 4.000 meter
under havet.
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Aktiviteter på La Palma
Naturen byder på mange oplevelser, når man
er blevet træt af at ligge på stranden. Vi har
samlet et par af de bedste.
Paragliding: Se verden fra oven ved Puerto
Naos (også tandem - se palmaclub.com).
Scubadiving: Der er mange muligheder langs
kysterne og længere ude på havet.
Vandring: Der er et utal af markerede vandrestier på La Palma. Der indes gode oversigtskort til ruter af forskellig sværhedsgrad. Man
kan også gå med guide (natour-lapalma.com).
Cykling: Mountainbiking eller cykling er en noget anstrengende aktivitet i det stejle landskab,
men det kan også lade sig gøre at cykle på de
velholdte, men snævre asfaltveje.

Caldera de Taburiente er en naturpark i et
krater med svimlende høje tinder og en
diameter på 10 km. Bølger af skyer giver fugt
til den frodige vegetation. Foto: Flickr

her malet i lotte farver, der står godt til den
sorte lavastrand.
Forklaringen på det sydamerikanske præg
ligger lige for. Taxachauføren Adelmo forklarer.
»Vi lever ikke af turismen. Det er stadig bananeksporten, der er La Palmas vigtigste indtægtskilde. Tobak, vin og skovbrug er måske
ikke store indtægtskilder, men hjælper alligevel på vores økonomi. Turismen er selvfølgelig vigtig for os, men vi håber, at der fortsat vil
være en balance mellem det lokale miljø og
udviklingen i turismen.«

Rom og cigarer
Adelmo fortsætter sin forklaring:
»Det har været hårdt slid at arbejde her på
øen. Eter Første Verdenskrig udvandrede
mange til Cuba og Argentina. Mange vendte
siden tilbage til deres fødeø og satte et sydamerikansk præg på øen,« fortæller taxachauføren.
På to besøg får vi et klart indtryk af den cubanske påvirkning.
I Breña Alta besøger vi en af lere småfabrikker med cigarproduktion. Den familieejede Puros Artesanos Julio har produceret
håndrullede cigarer i ire generationer. Det er
også ire personer omkring et enkelt bord, der
står for selve arbejdet med cigarerne. For interesserede er der et int, lille tobaksmuseum
nær de små fabrikker i Breña Alta.
På den familieejede romfabrik Aldea, der
ligger på den nordlige del af øen ved Charco
Azul, bliver den cubanske indlydelse tydligere. Familien Quevedo har taget turen fra Cuba, videre til Madeira, over Gran Canaria for
at slå sig ned på La Palma. Her i sommer arrangerede man en cubansk aften for at understrege forbindelsen til den cubanske kultur.
Fabrikken har adgang for publikum og en lokkende butik med rom i rigtig mange smagsvarianter.
Umiddelbart er La Palma ikke specielt børnevenlig, medmindre man vælger at bo på Bravo Tours’ All Inclusive resort La Palma Princess
med alle faciliteter for børnefamilier. Til gen-

Der er knald på farvene i Puerto de
Tazacorte.

gæld er der gode muligheder for at opleve La
Palmas unikke natur. 40 pct. af øen er dækket
af frodig skov med især den imponerende canariske pinje, der kan blive over 40 meter høj.
Pinjens nåle kondenserer fugten i skyerne til
vand. Vandet bruges blandt andet på bananplantager og vinmarker.

Vandreture på vulkanryggen
Refugio El Pilar, der ligger midt på øen i ca
1.400 meters højde, er et yndet udlugtsmål
for de lokale i weekenden og et godt udgangspunkt for vandreture langs vulkanryggen
mod syd eller den svære rute i det kæmpemæssige vulkankrater Caldera de Tamburiente, der leder op til øens højeste punkt,
Roque de los Muchachos, på 2.426 meter. Det
er muligt at komme til og fra med bus. Luften er utroligt klar og frisk, og man bevæger
sig ote i en drømmeverden over de bølgende
skyer.
Rejseliv var inviteret af Bravo Tours.com

Ved Roque de Muchachos ligger en stor
samling af verdens største og bedste
teleskoper.Det nordiske teleskop NOT på 2,5
meter i diameter styres af danske Peter
Brandt, der har været på La Palma i 37 år.
Teleskopet er kendt for at have en høj
opløsningsevne.

